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As sucessivas aplicações de fungicidas cúpricos em vinhedos conduzem à 
alta concentração de cobre nos solos, o que causa toxidez às videiras e às 
plantas de cobertura.  Visando avaliar práticas para mitigar a fitotoxicidade 
do cobre em videiras jovens, realizou-se este estudo com o objetivo de 
avaliar os efeitos de fungos micorrízicos arbusculares (FMA) no 
desenvolvimento de videiras, em solo contaminado com alto teor de cobre. 
O experimento foi conduzido em casa de vegetação na Embrapa Uva e 
Vinho, em Bento Gonçalves, RS, por 60 dias. O delineamento experimental 
foi em blocos casualizados com cinco repetições, em esquema fatorial 4 x 2, 
sendo três isolados de FMA (Dentisculata heterogama, Rhizophagus 
intraradices e Rhizophagus clarus), um de controle não inoculado e duas 
doses de cobre (0 e 120mg.kg

-1
). Verificou-se que, tanto no tratamento sem 

cobre quanto no com cobre, quando havia colonização micorrízica, o 
crescimento e a quantidade de matéria seca (MS) da parte área e da parte 
da raiz foram maiores, em relação à testemunha. Entre as cepas não houve 
diferenças significativas. Independente da presença de micorrizas, a altura 
média, a MS da parte área média e MS da parte radicular média foram 
maiores no tratamento sem cobre.  Concluiu-se que o uso de FMA em solos 
com altos teores de cobre contribui para mitigar a toxidez e beneficiar o 
desenvolvimento da videira. 
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